
 

Juga la senyalització per Ret un paper important  
en la síndrome de Smith-Lemli-Opitz? 
 
 
Dr. Mario Encinas Martín   
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida 
 
 

	  



   2 

1. Resum  

 

La síndrome d’Smith-Lemli-Opitz (SLOS; OMIM 270400, ORPHA818) és una síndrome 

autosòmica recessiva amb una incidència d’aproximadament 1/50.000 naixements. Es 

presenta amb un fenotip molt heterogeni, i causa la mort perinatal en les seves 

formes més greus. En general, els nens afectats per SLOS mostren retard del 

creixement, retard en el desenvolupament i discapacitat intel·lectual. També poden 

presentar defectes craniofacials (microcefàlia, micrognàtia i ptosis), polidactília 

postaxial de les mans o els peus, i sindactília dels dits segon i tercer. Altres 

malformacions inclouen hipoplàsia renal, ambigüitat genital en els homes, estenosi 

pilòrica, agangliosi del còlon (malaltia de Hirschsprung), holoprosencefalia i 

malformacions cardíaques. Els pacients afectats són hiperactius, mostren conductes 

autolesives i característiques autistes. 

 

La síndrome està causada per mutacions del gen de la 7-dehidrocolesterol reductasa 

(DHCR7), que catalitza l’últim pas de la biosíntesi de colesterol, la conversió de 7-

dehidrocolesterol (7-DHC) a colesterol. La deficiència en DHCR7 típicament resulta en 

nivells elevats de 7-DHC i baixos de colesterol. Els mecanismes moleculars causants 

de la síndrome són desconeguts. El colesterol és un component essencial de la 

membrana plasmàtica, que és a més precursor d’hormones esteroïdals i àcids biliars, 

entre d’altres. A més, el colesterol és un component crític dels microdominis de 

membrana plasmàtica coneguts com a basses lipídiques (lipid rafts). Algunes 

característiques de la síndrome poden ser explicades per defectes en la senyalització 

per sonic hedgehog (Shh). Shh és un morfogen involucrat en el desenvolupament de 

les extremitats, estructures craniofacials, cervell i medul·la espinal. Les mutacions 

d’SHH en humans causen holoprosencefàlia, una malformació del cervell també 

trobada en pacients afectats per SLOS. D’altra banda, la substitució del colesterol per 

7-DHC altera tant l’estabilitat de les lipid rafts com la seva composició proteica en 

alguns tipus cel·lulars. En qualsevol cas, donada la multiplicitat de funcions de 
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colesterol, és poc probable que un sol mecanisme patològic causi les diverses 

malformacions i problemes clínics que presenten aquests pacients. 

 

Els lligands de la família GDNF (GFL) constitueixen un grup de factors neurotròfics 

(GDNF, NRTN, PSPN, ARTN) que regulen diversos aspectes del desenvolupament del 

sistema nerviós. Fora del sistema nerviós, aquests factors tenen un paper crucial en la 

morfogènesi del ronyó i la maduració de les espermàtides. Els GFL senyalitzen a 

través d’un receptor tirosina cinasa comú (Ret), i un dels quatre coreceptors coneguts 

com GFRα, que s’uneixen directament als GFL i que proporcionen especificitat de 

lligand. Els GFRα estan units a la cara externa de la membrana plasmàtica a través 

d’un ancoratge de glicosil fosfatidil inositol, que els localitza a les lipid rafts. 

L’estimulació per GFL recluta Ret a les lipid rafts, on el complex ternari GFL-GFRα-Ret 

interactua amb la família de cinases Src per provocar respostes biològiques òptimes. 

Finalment, el reclutament de Ret a les lipid rafts evita la seva degradació proteasomal. 

 

In vivo, la senyalització de Ret és necessària per al desenvolupament correcte del 

sistema nerviós autònom i el sistema genitourinari. El sistema nerviós entèric (ENS) es 

forma quan les cèl·lules vagals de la cresta neural migren en direcció rostre-caudal 

per colonitzar l’intestí en resposta a la senyalització per Ret. Els ratolins Ret-/- no tenen 

neurones entèriques distals a l’estómac, mentre que algunes mutacions puntuals Ret 

causen diferents graus d’agangliosi colònica, similars a la malaltia de Hirschsprung en 

humans. D’altra banda, els precursors de les neurones simpàtiques migren a la seva 

posició final i projecten els seus axons guiats per un gradient d’ARTN expressat pels 

vasos sanguinis. Els ratolins que no tenen o bé ARTN o el seu coreceptor GFRα3 

desenvolupen ptosis causades per defectes en la migració i extensió axonal d’aquests 

precursors. Finalment, la senyalització de Ret és crucial per al desenvolupament del 

ronyó, que comença quan una evaginació del conducte de Wolff, la gemma ureteral 

(UB), envaeix el mesènquima i es ramifica en resposta a GDNF fins a formar el sistema 
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col·lector del ronyó. Així doncs, els ratolins genoanul·lats per a GDNF, GFRα1 o Ret 

neixen sense ronyons a causa de manca d’evaginació de la UB. 

 

En aquest projecte ens vam proposar determinar si les anomalies congènites que es 

troben tant en SLOS com en ratolins mutants per Ret (ptosis, malformacions renals i 

la malaltia de Hirschsprung) es deuen a una senyalització aberrant o insuficient per 

Ret a causa de la incapacitat del 7-DHC de formar lipid rafts de manera correcta. Les 

nostres dades mostren que la senyalització de Ret és en gran mesura normal en un 

model murí d’SLOS. És important destacar que el tractament in utero amb 

simvastatina és perjudicial per al desenvolupament adequat d’aquests ratolins. 

 

 

2. Resultats  

 

Els sistemes nerviós entèric i urinari són normals en ratolins DHCR7-/- nounats 

Un examen macroscòpic del sistema genitourinari de ratolins mutants nounats no va 

revelar malformacions com ara aplàsia o hipoplàsia renal, ronyons cístics o 

supernumeraris, o anomalies de l’urèter, totes consistents amb una senyalització 

aberrant per Ret. Els ronyons mutants van presentar una arquitectura normal, amb 

l’escorça i la medul·la ben organitzades, sense signes d’hidronefrosi. El nombre de 

glomèruls va ser comparable entre ratolins genoanul·lats DHCR7 i els seus germans 

salvatges (wild type), tot indicant una ramificació adequada de la UB. No es van 

detectar signes d’agangliosi colònica en tincions contra PGP9.5. Finalment, es va 

avaluar la densitat del plexe entèric mitjançant activitat acetilcolinesterasa, tot 

revelant de nou absència de diferències entre genotips. 
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L’eliminació d’un al·lel de Ret no causa alteracions renals o entèriques en 

ratolins DHCR7-/- 

Per tal de determinar si la reducció de la dosi gènica de Ret pot causar defectes en el 

desenvolupament de l’ENS o del sistema urinari en el context de deficiència en 

DHCR7, es van encreuar ratolins mutants DHCR7 amb ratolins genomodificats (knock-

in) que expressen una còpia d’EGFP des del locus Ret. Els ratolins resultants són 

haploinsuficients per a Ret i expressen l’EGFP en cèl·lules que normalment expressen 

Ret, tot permetent-ne un seguiment fàcil. L’anàlisi d’aquests animals, tant durant el 

desenvolupament embrionari com just en el moment de néixer va indicar que la 

pèrdua d’una còpia de Ret no afecta la ramificació de la UB ni, per tant, el nombre 

final de glomèruls, com tampoc no afecta la densitat del plexe entèric. 

 

El tractament amb simvastatina afecta el desenvolupament renal i de l’ENS 

Els resultats anteriors no són sorprenents tenint en compte el fenotip relativament 

lleu dels ratolins DHCR7-/- en comparació amb els pacients afectats per SLOS. 

S’assumeix que aquestes discrepàncies es deuen a diferències en el transport 

transplacentari de colesterol, que és quantitativament molt més important en 

rosegadors que en humans. En un intent de reduir la taxa de transferència de 

colesterol maternofilial, vam tractar ratolins gestants amb simvastatina, i analitzàrem 

els ronyons i l’ENS en ratolins nounats. Un examen detallat dels ronyons mutants va 

revelar que el nombre de glomèruls era més reduït en els ratolins genoanul·lats. 

D’altra banda, el tractament amb simvastatina també va causar una reducció en la 

densitat del plexe entèric del còlon en les cries mutants respecte dels seus germans 

controls. Per tant, el tractament amb simvastatina va causar anomalies renals i del 

sistema nerviós entèric consistents amb una reducció de senyalització Ret. 
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La UB dels ratolins DHCR7-/- es ramifica més lentament que la dels DHCR7+/+ in 

vitro 

Al marge del tractament amb simvastatina, vam decidir examinar la taxa de 

ramificació de la UB in vitro, en un intent d’estudiar la senyalització per Ret evitant 

l’efecte de la transferència de colesterol matern. Es van cultivar metanefres de ratolins 

d’edat embrionària E12.5 en medi definit, mancat de qualsevol font exògena de 

colesterol, i es van comptar els extrems de la UB després de dos i cinc dies in vitro. 

Després de dos dies en cultiu es van trobar diferències petites però significatives 

entre ronyons controls i DHCR7-/-, que es van incrementar al cap de cinc dies, tot 

suggerint que quan els ronyons d’aquests animals es cultiven en absència de 

colesterol exogen, apareixen diferències consistents amb una senyalització per Ret 

atenuada. 

 

La senyalització de Ret no es veu afectada per l’eliminació de DHCR7 en 

neurones simpàtiques del gangli cervical superior 

Tot i que la senyalització per l’eix GDNF-GFRα1-Ret és l’actor principal en la ramificació 

de la UB, les observacions anteriors no proven directament una senyalització 

subòptima de Ret. Per avaluar directament les respostes biològiques a GDNF vam 

cultivar neurones simpàtiques del gangli cervical superior, atenent a la facilitat de 

cultiu i la resposta a GDNF. No es van trobar diferències importants en la fosforilació 

d’ERK mediada per GDNF entre neurones controls i mutants. Tampoc no es van 

observar diferències en la supervivència de les neurones simpàtiques en presència de 

concentracions creixents de GDNF. Finalment, el creixement neurític en explants 

d’SCG en resposta a GDNF també va ser similar entre genotips. Per tant, almenys per 

a les neurones simpàtiques, la mutació de DHCR7 no sembla tenir cap conseqüència 

en la senyalització de Ret. 
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La composició proteica de les lipid rafts és similar en ratolins DHCR7+/+ i DHCR7-/- 

A continuació vam voler investigar si la manca d’efecte de la mutació DHCR7 en 

l’activitat Ret en neurones de l’SCG es devia a l’absència de diferències en la 

composició proteica de les lipid rafts. Amb aquesta finalitat vam generar gradients de 

flotació d’extractes de cervell neonatal, tant de ratolins controls com DHCR7-/-. És 

important destacar que el colesterol no creua la barrera hematoencefàlica i, per tant, 

la contribució de colesterol materna al cervell és insignificant. La localització de GFRα1 

i c-Src, dos components crítics de la senyalització per Ret que resideixen a les lipid 

rafts era similar entre cervells de ratolins wild type i knock-out per DHCR7. Com a 

control d’aquests experiments vam comprovar que alguns marcadors de rafts 

(gangliòsid GM1, la caveolina-1 i flotillin-1) i no rafts (receptor de transferrina) es 

trobaven en les fraccions adequades. Per tant, la pèrdua de DHCR7 no afecta la 

distribució dels components crítics de la senyalització de Ret a les basses de lípids al 

cervell. 

 

El 7-DHC és un substitut eficaç del colesterol en termes de senyalització per Ret 

Per provar directament la hipòtesi que el 7-DHC pot substituir de manera eficient el 

colesterol pel que fa a la senyalització per Ret, es van dur a terme experiments 

d’extracció de colesterol i substitució per 7-DHC, utilitzant metil-β-ciclodextrina 

(MβCD). En primer lloc vam confirmar que la depleció del colesterol de la membrana 

per mitjà d’MβCD afectava la senyalització mediada per Ret en neurones simpàtiques. 

La fosforilació d’ERK1/2 i Akt mediada per GDNF es va veure afectada en diferents 

graus per MβCD, essent la via de PI3-K/Akt més sensible a la depleció de colesterol. 

Atès que l’MβCD va resultar tòxic a concentracions elevades fins i tot durant temps 

curts d’exposició, ens vam centrar en la fosforilació d’Akt en els experiments de 

reposició amb 7-DHC. Els resultats d’aquests experiments van demostrar que el 7-

DHC és capaç de suportar una senyalització eficient per GDNF. 
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En conclusió, encara que amb certes condicions (tractament amb simvastatina o 

cultius in vitro) s’observen lleugeres deficiències consistents amb una disminució de la 

senyalització per Ret, l’anàlisi directa no permet concloure que l’absència de 

colesterol/presència de 7-DHC impedeixi una senyalització òptima per Ret. 

 

 

3. Rellevància i implicacions terapèutiques  

 

Aquest és essencialment un projecte de ciència bàsica que té com a objectiu 

aprofundir en els mecanismes moleculars causants del fenotip de pacients amb SLOS. 

La justificació de la proposta es basa en dues observacions: en primer lloc, les lipid 

rafts s’han mostrat importants per a la senyalització per Ret in vitro i, en segon lloc, els 

pacients SLOS mostren defectes de desenvolupament coherents amb una alteració de 

la senyalització de Ret. Creiem que és de gran rellevància per al camp de la 

transducció de senyals, perquè si bé la composició i el funcionament de les lipid rafts 

s’ha analitzat amb gran detall in vitro, la controvèrsia respecte d’aquests microdominis 

de membrana que hi ha sota condicions fisiològiques es manté. La disfunció de la 

senyalització per Ret en ratolins deficients per a DHCR7 suggeriria que les lipid rafts 

són importants per a la transducció de senyals in vivo. 

 

Pel que fa a les implicacions translacionals del projecte, una possible teràpia dirigida a 

prevenir defectes del desenvolupament podria ser el tractament amb agonistes Ret in 

utero, com per exemple XIB4035, que ha demostrat eficàcia en el tractament de 

determinades neuropaties de models murins i, a diferència de GFL, té el potencial de 

travessar la barrera hematoencefàlica. Desafortunadament, la manca d’evidència d’un 

paper de la senyalització per Ret en la patogènesi de SLOS no justificaria la 

intervenció. 
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Finalment, una observació important derivada dels nostres estudis és que 

l’administració de simvastatina in utero és perjudicial en comptes de ser beneficiosa 

per al desenvolupament de l’embrió mutant. Aquests resultats, salvant les distàncies 

entre ratolí i humà, han de ser tinguts en compte, ja que el tractament amb 

simvastatina s’ha proposat com una intervenció terapèutica per als nens afectats amb 

SLOS. 

 

 

4. Publicacions  

 

Actualment estem preparant un manuscrit amb la descripció d’aquestes troballes. 

 


